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Streszczenie. Badaniami objęto dom jednorodzinny z okolic Nitry (Słowacja) o powierzchni
mieszkalnej 138 m2  cechujący się dobrą izolacyjnością ścian. W budynku tym badano zuży-
cie i koszty dwóch rodzajów paliwa (gazu i drewna) stosowanych do ogrzewania. Przy rocz-
nym zapotrzebowaniu energii wynoszącym 94 000 MJ, spalanie drewna pozwala na uzyska-
nie oszczędności rzędu 35% wg cen gazu  z roku 2003, zaś drewna z roku 2006.

Słowa kluczowe: biomasa, ogrzewanie domu, zużycie gazu, zużycie drewna, koszty ogrze-
wania

Wstęp

Śledząc światową literaturę z zakresu zużycia energii zauważa się wyraźną tendencję
wzrostową mimo wprowadzania na rynek nowych energooszczędnych wyrobów i techno-
logii produkcji [Mokrzycki 2005]. Mimo wielu apeli, zaleceń oraz nakazów zapasy paliw
konwencjonalnych wyraźnie się kurczą. Należy pamiętać, że  świat potrzebuje węgla, ropy,
gazu czy uranu, aby pozyskać energię  w nich zgromadzoną, którą można pozyskać rów-
nież z odnawialnych źródeł. Realne przesłanki wyczerpania się naturalnych źródeł energii,
stale rosnące ceny paliw konwencjonalnych, coraz trudniejszy dostęp do ich pozyskania jak
też duże zanieczyszczenie środowiska spowodowane ich spalaniem zmuszają do sięgania
po energię pochodzącą ze źródeł alternatywnych. Najtańszą oraz łatwo dostępną jest ener-
gia pozyskiwana z biomasy. W wielu krajach, a szczególnie w Słowacji, należy zwrócić
szczególną uwagę na właściwą gospodarkę drewnem pochodzącym zarówno z zasobów
leśnych, przemysłu drzewnego jak też upraw sadowniczych. Ze względu na niską wartość
energetyczną biomasy w pierwszej kolejności winno się ją spalać w pobliżu miejsca jej
pozyskiwania. Stąd też w prezentowanym artykule poświęcono więcej uwagi zagadnie-
niom związanym z wykorzystaniem drewna do ogrzewania domków jednorodzinnych.

Na terenie Polski dostęp do drewna opałowego w poszczególnych regionach jest
znacznie zróżnicowany. Najbardziej zasobnym w drewno, które może być wykorzystywane
do celów grzewczych, są tereny Polski południowej. Jak podaje Rutkowski [1993] znaczna
część drewna pochodząca z wycinki w rejonach górskich jest spalana bezpośrednio w lesie,
stanowiąc zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dopiero w ostatnich latach więcej uwagi
poświęca się zagospodarowaniu oraz procesowi spalania biomasy [Rutkowski 1993].
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Znacznie korzystniej pod względem zasobności w drewno opałowe wygląda teren Sło-
wacji. Obszar Słowacji w 43% pokryty jest lasami. Roczne zasoby biomasy pochodzącej
z gospodarki leśnej ocenia się na 1,81 mln ton, co stanowi ekwiwalent energetyczny
16,9 PJ. Obecnie ocenia się wykorzystanie wyżej wymienionej biomasy na poziomie 10-15
tys. ton rocznie. Szacuje się, że poprzez wprowadzenie zrębkowania wierzchołków i gałęzi
podczas ścinki drzew, wzrosło by zagospodarowanie odpadów o 20 do 30% rocznej pro-
dukcji drewna, tj. 600–900 tys. ton. Znaczna część cennego energetycznego surowca to
odpad przemysłu drzewnego oraz biomasa pochodząca z upraw szybko rosnących, których
wielkość ocenia się na poziomie 1,41 miliona ton, z tego 75% to czyste drewno pochodzą-
ce z obróbki mechanicznej. Pozostałe, to drewno pochodzące z procesów produkcyjnych.

Stale rosnący obszar roślin energetycznych (wierzba, topola) uprawianych na nieużyt-
kach rolnych, jednoroczne i wieloletnie rośliny energetyczne uprawiane na użytkach rol-
nych, a także drewno pochodzące z pielęgnacji i likwidacji sadów oraz winnic, odpowied-
nio rozdrobnione, stanowi cieszący się zainteresowaniem nośnik energetyczny. W ten
sposób przygotowany materiał opałowy ułatwia składowanie oraz umożliwia automatyczne
sterowanie procesu spalania.

Znaczna powierzchnia sadów oraz winnic znajdujących się na Słowacji dostarcza
wg szacunku około 100 tys. ton dendromasy rocznie. Analizując poszczególne gatunki
drzew owocowych przyjęto następujące ilości pozyskiwanej dendromasy:
– jabłonie, porzeczki 5 t·ha-1

– wiśnie, brzoskwinie i 1,3 t·ha-1,
– gruszki i czereśnie od 0,4 do 0,7 t·ha-1,
– winnice około 1 t·ha-1.

W ogólnym bilansie należy uwzględnić także drewno pochodzące z wiatrołomów, które
w Tatrach w 2004 dostarczyło na rynek ponad 1 500 000 m3 drewna opałowego. Należy
liczyć się z tym, że na rynku biomasy opałowej pojawi się drewno pochodzące
z gospodarki komunalnej, z pielęgnacji przydrożnych drzew, parków, osiedlowych zieleń-
ców oraz torowisk. Szacuje się, że ilość biomasy pochodzącej z tych terenów wynosić
będzie około 30000 ton rocznie. Reasumując, można przyjąć, że do roku 2020 ilość bioma-
sy przeznaczonej do spalania wzrośnie około 700-900 tys. ton rocznie. Całkowitą roczną
produkcję drewna w republice Słowackiej przedstawiono w tab. 1. Ocenia się ją na pozio-
mie 208 193 t·rok-1 [Pepich 2004]. Według Magu [2006] stanowi to ekwiwalent około
0,5 PJ·rok-1.

Tabela. 1.Całkowita produkcja drewna odpadowego w rolnictwie słowackim
Table. 1. Total waste wood produced by Slovak agriculture

Dendromasa Powierzchnia
[ha]

Plon biomasy
[t·ha-1]

Produkcja biomasy
[t·rok-1]

Sady 9 425 3,9 36 757
Winorośla 10 898 2,0 21 796
Odpady z traw oraz krzewów wieloletnich 74 820 2,0 149 640
Suma 95 143 –– 208 193

Źródło: badania własne
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Cel i zakres pracy

Najdostępniejszym surowcem do pozyskiwania energii z biomasy na terenie Słowacji
jest drewno, które może występować w różnej formie (drwa, gałęzie, wierzchołki, pnie,
ścinki, trociny, brykiety, pelety). Celem pracy była ocena energetyczna i ekonomiczna
wykorzystania wyżej wymienionej biomasy do celów grzewczych i socjalnych w domku
jednorodzinnym. Ocenę tę przeprowadzono w odniesieniu do dotychczas stosowanych
nośników energetycznych.

Metodyka prowadzonych badań

Do realizacji założonego celu przeprowadzono:
– określono powierzchnię oraz kubaturę pomieszczeń badanego budynku,
– obliczono zapotrzebowanie ciepła dla istniejącego stanu budynku,
– obliczono zużycie oraz koszt zużytego (do ogrzewania i CWU) gazu,
– określono ilość i koszt zużytego drewna opałowego,
– przeprowadzono analizę ekonomiczną używanych nośników energetycznych.

Wyniki badan i ich analiza

Obiektem badań był dom jednorodzinny znajdujący się w pobliżu Nitry o powierzchni
mieszkalnej 150 m2.

Całkowita powierzchnia grzewcza wynosiła 138 m2 (około 500 m3), zaś powierzchnia
nieogrzewana stanowiła 12 m2. Dom był podpiwniczony i ocieplony. Poddasze oraz piwni-
ce nie były ogrzewane. Roczne zużycie gazu ziemnego objętego badaniami domu wynosiło
w roku 2002 3000 m3·rok-1, co przy założeniu, że wartość opałowa gazu wynosi 33 MJ·m-3

daje  99 000 MJ·rok-1. Średnie miesięczne zużycie gazu wynosiło 250 m3·m-c-1. W roku
2003 roczne zużycie gazu wynosiło 2 816 m3·rok-1, co w przeliczeniu na miesiąc stanowi
234,67 m3.

Na rysunku 1 przedstawiono miesięczne zużycie gazu ziemnego  w kolejnych latach
badań 2003, 2004 i 2005. Zużycie gazu w miesiącach zimowych roku 2003 było duże
z powodu niskich temperatur zewnętrznych. W roku 2004 w objętym badaniami domu
zainstalowano kocioł dostosowany do spalania drewna w postaci drwa. Od miesiąca marca
zużycie gazu zmalało, albowiem ograniczyło się ono do pokrycia zapotrzebowania
w kuchni oraz sporadycznego zasilenia układu grzewczego w przypadku spadku tempera-
tury wewnętrznej w pokoju gościnnym poniżej 17oC. W tych okolicznościach zużycie gazu
wyraźnie spadło. W okresie kwiecień – grudzień roku 2004 średnie zużycie gazu zmniej-
szyło się do wartości 10,22 m3·na miesiąc, a w roku 2005 wynosiło ono 13,75 m3 na
miesiąc (do dalszych obliczeń przyjęto 14 m3 za miesiąc)
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Źródło: badania własne

Rys. 1. Miesięczne zużycie gazu ziemnego w poszczególnych latach badań
Fig. 1. Monthly natural gas consumption in each year of the experiment

W analizowanym  okresie badań cena gazu dla małego odbiorcy ustalona była wg tary-
fy „Gospodarstwo domowe, mały odbiorca-MD-3 Ustawa SR nr 267/2001”, „O regulacji
cen w poszczególnych gałęziach sieci gazowej“ dla odbiorców od 1700 do 6500m3·rok-1.
Od sierpnia 2004 nastąpiła zmiana taryfy na MD1 (tj dla małych odbiorców od 1 do 200 m3

za rok). W roku 2003 opłata stała dla odbiorców gazu wynosiła 230,34 Sk·mies.-1 zaś cena
jednostkowa wynosiła 6,50 Sk·m3  zużytego gazu. Łączny koszt zużytego gazu za rok 2003
wynosił 23141,14 Sk·rok-1.

W okresie grzewczym roku 2004 nastąpiła zmiana sposobu ogrzewania, a tym samym
zmiana taryfy opłat za gaz. Nowa opłata stała wynosiła: 161,73 Sk·miesiąc-1 zaś koszt jed-
nostkowy 18,80 Sk·m-3. Analizując zaistniałe zmiany w zakresie eksploatacji, wyliczono
zastępcze opłaty za gaz w przeliczeniu do okresu jednego roku. Stąd średnia cena
za jednostkę zużytego gazu wzrosła z 9,27 Sk·miesiąc-1 na 14,92 Sk·m-3. Opłaty całkowite
za rok 2004 wynosiły 10309,90 Sk·rok-1.

W roku 2005 opłata stała dla odbiorców gazu wynosiła 21,06 Sk·miesiąc-1 zaś cena jed-
nostkowa nie ulegała zmianom i wynosiła 16,71 Sk·m-3 zużytego gazu. Łączne koszty
poniesione za zużyty gaz w roku 2005 wynosiły 3305,14 Sk·rok-1.

Zapotrzebowanie na drewno opałowe dla objętego badaniami domku jednorodzinnego
zostało określone na podstawie średniego zapotrzebowania na ciepło dla danej kubatury,
użytych do budowy materiałów oraz ilości zamieszkałych osób. Zapotrzebowanie gazu dla
badanego domu wynosiło 3000 m3·rok-1, co stanowi 99000 MJ·rok-1. Po odliczeniu energii
niezbędnej na przygotowanie posiłków wynoszącej 5000 MJ·rok-1  (wielkość zweryfiko-
wana zużyciem w 2005 roku), zużycie na cele grzewcze wynosiło 94000 MJ·rok-1.

Wartość opałowa drewna przeznaczonego na cele opałowe w dużej mierze zależy od
rodzaju drewna oraz jego wilgotności. Czym wyższa wilgotność drewna tym niższa war-
tość opałowa. Drewno w momencie jego pozyskiwania posiada 50-60% wody, a jego war-
tość opałowa w tym stanie wynosi około 7,2 MJ·kg-1. Zgodnie z normą za drewno opałowe
uważa się drewno o wilgotności 20%.
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Tabela. 2.Bilans zużycia gazu ziemnego w domku jednorodzinnym w poszczególnych latach badań
Table 2. Natural gas consumption balance within a single family home in each year of the experi-

ment

Rok Zużycie gazu
[m3·rok-1]

Opłata dystrybucyjna
zmienna
[Sk·rok-1]

Opłata dystrybucyjna
stała

[Sk·rok-1]

Opłata razem,
[Sk·rok-1]

2003 2 816 20 377,06 2 764,08 23 141,14
893 8 278,11 1 132,11

2004
54 805,68

9 083,79
94,00

1 226,11 10 309,90

2005 165 3 052,42 252,72 3 305,14
Źródło: badania własne

W tabeli 3 przedstawiono zapotrzebowanie drewna opalowego dla badanego domku,
przyjmując zapotrzebowanie ciepła obliczone z bilansu w wysokości 94000 MJ·rok-1. Obli-
czoną ilość materiału  należy skorygować ilością opału wynikającą ze sprawności kotła.
Według tabliczki znamionowej sprawność zamontowanego kotła wynosi 85%. Biorąc pod
uwagę spadek sprawności powodowany zmiennym ciągiem kominowym oraz uwzględnie-
nie rezerwy można przyjąć, że zapotrzebowanie drewna twardego przeznaczonego na cele
grzewcze badanego domku wynosi 10 m3·rok-1 zaś miękkiego drewna – 18 m3·rok-1 (tab. 3).

Tabela 3. Zapotrzebowanie ilości drewna o wilgotności 20% w badanym obiekcie
Table 3. Demand of wood at 20% moisture content by the tested object

Zapotrzebowanie
opałuRodzaj opału

o wilgotności 20%

Wartość
opałowa
[MJ·kg-1]

Masa
objętościowa

[kg·m-3] [t·rok-1] [m3·rok-1]

Zapotrzebowanie opału
z uwzględnieniem

rezerwy
[m3·rok-1]

drewno twarde 17,0 640–1000 5,53 5,5–8,6 10,0
drewno miękkie 13,0 470–640 7,28 11,3–15,4 18,0

Źródło: badania własne

Na terenie Słowacji w ostatnich latach zauważa się wyraźny wzrost cen drewna opało-
wego. Powodem tego stanu jest zwiększony popyt. Cena drewna opalowego w roku 2005
wynosiła:
– drewno liściaste: 800–1050 Sk·m-3,
– drewno iglaste: 750–900 Sk·m-3.

Śledząc  ceny w roku 2006 zauważa się, że drewno twarde sprzedawane jest nawet po
1450 Sk·m-3 bez VAT.

Objęty badaniami dom jednorodzinny wykorzystywał, jako opał, także drewno pocho-
dzące z rozbiórki budynków oraz drewno z likwidacji sadu - zarówno twarde jak i miękkie.
Dlatego trudno było jednoznacznie określić ilościowe zużycie drewna. W oparciu
o istniejący stan zużycia określono hipotetyczne koszty ogrzewania budynku. Do obliczeń
przyjęto następujące ceny 1m3 drewna; w roku 2004 600 Sk·m-3, w 2005 roku 800 Sk·m-3,
a 1450 Sk·m-1w roku 2006.
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Obliczone koszty ogrzewania  w poszczególnych latach badań zostały przedstawione
w tabeli 4 oraz na rysunku 2. W roku 2004 przy zmianie systemu grzewczego uwzględnio-
no spalanie drewna w ilości 4,5 m3. Ze względu na to, że cena drewna w ostatnich dwóch
latach uległa podwojeniu, zainteresowanie drewnem jako nośnikiem energii zmalało, albo-
wiem spalanie drewna wymaga większego zaangażowania mieszkańców domu z racji
zwiększonych nakładów robocizny oraz zwiększonego nadzoru.

Tabela 4. Koszty ogrzewania budynku mieszkalnego
Table 4. Residential home heating costs

Koszt drewna
[Sk·m-3]Rok

Koszt gazu
[Sk]

Jednostkowy za 10 m3

Łączny koszt drewna + gaz,
[Sk]

2003 23 141,14 – 0   23 141,14
2004    9410,22   600,00 *2 700   12 110,22
2005 0   800,00   8 000 8 000
2006 0 1450,00 14 500 14 500

Źródło: badania własne
Uwaga: * – cena za 4,5m3 drewna opałowego
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Rys. 2. Koszty energii zużytej do ogrzewania oraz na cele socjalne w zależności od rodzaju
nośnika energetycznego w poszczególnych latach

Fig. 2. Costs of energy utilized for heating as well as for social needs, depending on the type of
heating medium in each year of experiment

Analizując przedstawione koszty energii przeznaczonej na ogrzewanie budynku oraz na
cele socjalne należy pamiętać, że nie uwzględniono nakładów inwestycyjnych związanych
z zakupem i instalacją kotłów. Również nie uwzględniono nakładów związanych z zabez-
pieczeniem dodatkowych powierzchni składowych niezbędnych przy spalaniu drewna.
Przeprowadzona analiza energetyczno-ekonomiczna miała na celu ocenę oraz możliwości
wykorzystania dendromasy do ogrzewania domów mieszkalnych.
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Podsumowanie

Objęty badaniami budynek mieszkalny znajdujący się w pobliżu Nitry (Słowacja) zaj-
mujący powierzchnię 138 m2 (około 500 m3), posiadający dobrą izolację termiczną, średnio
w ciągu roku na cele grzewcze wymaga dostarczenia  94000 MJ energii. Aby dostarczyć
potrzebną ilość energii należy zabezpieczyć na okres zimowy 10 m3 drewna opałowego
twardego, bądź 18 m3 drewna opałowego miękkiego. Analizując koszty opału (gaz, drew-
no) można stwierdzić, że mimo podwojenia cen drewna w ostatnich latach nadal wykorzy-
stanie drewna jako nośnika energii jest ekonomicznie uzasadnione. Porównując koszty
poniesione na ogrzewanie domu przy ogrzewaniu gazem i drewnem uzyskujemy o 35%
niższe nakłady przy wykorzystaniu drewna. Należy pamiętać, że spalając drewno w formie
drwa wymagany jest dodatkowy wkład pracy polegający na załadunku komory spalania i
usuwaniu popiołu.

Artykuł jest częścią realizowanych badań VEGA nr 1/3478/06: Ekologiczna i energe-
tyczna optymalizacja procesu agrosystemu wspomaganego technologiami informatycznymi
realizowanych w Katedrze Maszyn i Systemów Produkcji Słowackiego Uniwersytetu Rol-
niczego w Nitrze w roku 2006-2009.
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POWER USE AND ECONOMIC EVALUATION
OF DENDROMASS HEATING

Summary. A single family home from the Nitra area (Slovakia) having the area of 138 sq.m. and
good wall insulation was selected for research. The consumption and cost of two types of fuel (gas
and wood) used for heating were tested in the building. At annual energy demand of 94,000 MJ,
burning of wood resulted in savings of about 35%, based on gas prices from 2003 and wood prices
from 2006.

Key words: biomass, house heating, gas consumption, wood use, heating costs
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